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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 1069/2019 της Eve Fink, εσθονικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
φορέα «mittetulundusühing Eesti Roheline Liikumine», σχετικά με 
εικαζόμενη παράβαση της οδηγίας για τα ύδατα στο πλαίσιο της διαχείρισης 
της λίμνης Ülemiste στην Εσθονία

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με την αναφέρουσα η λίμνη Ülemiste εφοδιάζει με πόσιμο νερό τους κατοίκους της 
εσθονικής πρωτεύουσας, του Ταλίν, καθώς και τις γειτονικές περιοχές. Βάσει της οδηγίας για 
τα ύδατα, το άνω τμήμα της λίμνης αποτελεί προστατευόμενη περιοχή. Σύμφωνα με το άρθρο 
28 παράγραφος 5 του νόμου περί υδάτων της Εσθονίας, επιτρέπεται ο περιορισμός τμήματος 
της ζώνης υγειονομικής προστασίας της λίμνης Ülemiste με μια κατασκευή στις όχθες της 
λίμνης για την άντληση πόσιμου νερού. Τούτο θα αποτελέσει απειλή για τα μοναδικά 
αποθέματα ύδατος στην περιοχή και ενδεχομένως και για την ποιότητα του πόσιμου νερού. Η 
αναφέρουσα θεωρεί ότι ο εσθονικός νόμος περί υδάτων παραβιάζει την οδηγία για τα ύδατα 
2000/60/ΕΚ και την οδηγία 98/83/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης, καθώς και τα άρθρα 191-193 της ΣΛΕΕ. Υπενθυμίζει ότι επιτρέπεται στα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν αυστηρότερα μέτρα προστασίας όσον αφορά τους υδάτινους πόρους 
τους. Εν προκειμένω, ωστόσο, η Εσθονία υιοθέτησε πιο χαλαρές νομικές διατάξεις όσον αφορά 
το πόσιμο νερό συγκριτικά με τα ισχύοντα πρότυπα της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Φεβρουαρίου 2020. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Ιουνίου 2020

Η Επιτροπή έλαβε καταγγελία για τους ίδιους λόγους στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 (αριθ. αναφ. 
CHAP (2019) 2682). Μετά την εξέταση της καταγγελίας, η Επιτροπή δήλωσε ότι δεν υπάρχει 
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βάση για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο εσθονικός νόμος περί υδάτων δεν συμμορφώνεται 
με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα1 ή την οδηγία για το πόσιμο νερό2 όσον αφορά το επίμαχο 
θέμα.

Επιπλέον, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έγκριση περιορισμού της ζώνης 
υγειονομικής προστασίας γύρω από τη λίμνη Ülemiste δεν αποτέλεσε γενική πρακτική  
συστηματικής παραβίασης του δικαίου της ΕΕ κατά την έννοια της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα»3.

Συμπέρασμα

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξήγησε το σκεπτικό της στην επιστολή προσωρινής 
περάτωσης, της 16ης Δεκεμβρίου 2019, και αφού εξέτασε πρόσθετα επιχειρήματα που 
υποβλήθηκαν στις 9 Ιανουαρίου 2020, περάτωσε την καταγγελία στις 12 Μαΐου 2020, καθώς 
οι νέες πληροφορίες δεν επέφεραν αλλαγές στο αρχικό της συμπέρασμα.

1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1-73.
2 Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης, ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32–54.
3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 18, 19 Ιανουαρίου 2017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:018:FULL&from=EN.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:018:FULL&from=EN

